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osoba składaiąca oświadczenie obowiązana iest do Z8odnego z plawdł §tarannego i
zupełne8o wypełnienia każdei z rubryk.
Jeżeli po§żcżegó|ne rubryki nie znajduią W konkrelnym przypadku żastosowania, należy Wpisać
,,nie dotyczy".
osoba sktadarąca oświadcżenleobowiązana iest ok]eślićpnynależnośćposżcze8ólnych
skladnlkóW majątkowych, dochodóW i zobowiązań do maiątku odrębne8o i maiątku objęie8o
matżeń§ką wspólnośclą majątkową.
ośWiadczenie o stanie majątkowym dołczy majątku W kraju i za granicą.
ośWiadcżenie o stanie ma.|ątkowym obejmuje róWnież Wieżytelnościpieniężne,
W cżęściA ośWiadczenia zawańe 9ą infolmacje jawne, w ażeściB zaśinformacie nlejawne
dotyazące adresu zamieszkania śkładające8oośWiadazenie oaaz miejsca położenia
nieruchomoścl,
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(miej§ce zatrudnienia, stanowi§ko lub f,l nkcja)

po zapoznaniu się z prżepisami u§tawy ż dnia 8 malća 1990 r. o samorządzie gminnym {Dż. U. z 2017
r. poż. 1875), ż8odnie z ań. 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodżące W sklad małżeńskiej
Wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny|
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tytuł praWny:
2. Miesżkanie o poWierzchni]
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rotne:
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Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem 8minnych osób prawnych lub
W których ucżestniczą takie osoby- należy podać liczbę iemitenta udzialóW:

przedsiębiorcóW,

.!, !. l.

E........,ż)l:i.q, LlŻ.

udziałyte stanowią pakietWięksży niż 10% udzialóWW spółce:

,...,...,,,,

....M.lE,.,,atry.(/.ę(.............-.

z tego tytułu osią8nątem(ęlam) W roku ubie8łym dochód WWysokości, .,,,,,..Illę,,,,,aoll.c&.Ę,...,...
2. Posiadam udziały W innych śpółkachhandlowych -należy podać liczbę iemitenta udziałóW:
............................ M.:

Z tego tytulu osiągnąlem(ęłam) w roku

E.......Dar!.C {,ł.............

ubietłm dochód wwysokości .......łł,|t-,,...?.dI{(Z.|........

lv,
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych ż udziałem 8minnych 05ób prawnych lub przedsiębiorców
W których ućzestniczą takie ośoby- należy podać Iicżbę i emitenta akcji:

;;;;i;;;;;*,Ę;;i;;;;;óil;;;fi;;;i;;;'.,.............,...,...iil;.ź..........ó.a.i..eł-./.
z teBo tytułu osią8nąłem(ęłam)W roku ubieglym dochód W wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych
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należy podać liczbę i emitenta akcji:
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tytulu osią8nąlem(ętam) W roku ubieBłym dochód

J.J
W Wysokości, ..........Ń.lt,.,..D6t(Ł!.F,
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,ż Wyłączeniem mienia przynależne8o do jego majątku
odrębne8o) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorżądu
terytorialnego. ich zwjążków, komlrnalnej osoby prawnej lub związku metropolita'ne8o naśępujące
mienie, które podle8ało zbyciu w drodże przetaĘu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od
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oWad7ę dllaIalnosc go5podar.7ą (ndleży podac torme pld!łną i pr7edmlol d7ialalnos(l): ,, ,

::1}N 1,1.*.?..l__lł______ ?:.....(-;J.:J.]Z)i,łr.-,4,,.,,,,,,,
- osobiście,,,,,,,,,.:i-.4.K
- wspólnie

ż innymi

,

:

't'

,

:

,,a,r,.i'l

Ż

..l.ż1.:,...,.,,a.ł,l.ł_1_____!.._ł__r-rZ

osobami.....,..,.........Ń.].Ę...,.llfr-/.CŁ|-

tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegtym prżychód i dochód w wysokości: la.}.h.Żaa"2....ażłW,

- ^2. Zaąądzam dzialalnościątospodarczą lub jestem pżedstawicielem pełnomocnikiem takiej &'1ąL'/'uJ
Z tego

dziatalności (naleźy podać formę prawną i przedmiot działalności):,,,,,

.

osobiście...,,,,,,,,,,,,,,,,,, ................L!.!.l:......n.2T,(.CZl,

z te8o tytułu osiągnąłem{ęłam)W roku ubiegłym dochód WWysokośc1| ....,,.,,,,u.l,ę......1}Ź!tC.ł.?...

Vll.
W spółkach handlowych (nażWa, siedżiba spólki); .,,...,,...,,,..,,,,Ąl,i,F_.. .....::ś2-.*rłZli.

- jestem czlonkiem zarżądu (od kiedy): ....,...................,,,...,,.....Ml.Ę....n.ar.!.ęł.|.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}: .....,...............,......MrĘ....nar.kZ!.
- je§tem czlonkiem komi5j, rewiżyinej {od ki;;;;, ,,,.,,,'.,,,,,,,,,',', . ,, t- ,,a,,.,',,,_}-,_:,,Yi
Z tego

i,;

tytulu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegiym dochód w wysokośći|..........,.,,,M.i.€...nQr.Y.ęZ:(

Vlll.
lnne dochody osiągane ż t]^ulu żatrudnienia lub inne.i dzialalności zarobkowej lub za,ięć, z podaniem
kwot uzyskiwanych ż każdego tytułu: ...,..,,...,...

Ix.

skladniki ńienia ruchome8o

o

Wartościpowyżej 10 000 złotych (W przypadku po.iazdóW

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkc.ii):....,.........,.
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.. n.|..i:ł.. N.ńń..........N/.L.ł€
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x.
zobowiążania pienięźne o Wartościpowyźej 10 0o0 złotych, W tym zacią8nięte kredyty i połczki oraz
Warunki, na jakich zostały udzielone (Wobec kogo, W związku zjakim zdarzeniem, Wl'akiej Wysokości):
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Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy{a), iż na podstawie ań.233
podanie niepraWdy lub zatajenie prawdy 8rozi kara pożbaWienia Wolności.
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